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Thông Tin Chung

Cục Phòng vệ thương mại mời tham dự Hội thảo “Xu hướng áp dụng
các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và
khuyến nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc”
Trong thời gian gần đây, các quốc gia có xu hướng tăng cường áp dụng
các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ sản xuất trong nước. Điều này
đã và đang có tác động nhất định đến các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt

Nam nói chung và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam nói
riêng. Nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý, hiệp
hội và doanh nghiệp liên quan, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương
Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thương mại Hàn Quốc, Bộ Thương mại, Công
nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tổ chức Hội thảo Xu hướng áp dụng các
biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và khuyến
nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc như sau:
1. Thời gian: Ngày 18 tháng 9 năm 2018
2. Địa diểm: Khách sạn Wyndham Legend Hạ Long, 12 Hạ Long,
phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3. Thành phần: Đại diện Cục Phòng vệ thương mại, Ủy ban Thương
mại Hàn Quốc, các hiệp hội và doanh nghiệp liên quan của Việt Nam và Hàn
Quốc.
Thông tin đăng ký tham dự xin gửi trước ngày 14 tháng 9 năm 2018.
(Người liên hệ: chị Nguyễn Yến Ngọc – Văn phòng Cục Phòng vệ thương
mại – Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: ngocny@moit.gov.vn,
ĐT: 024 73037898 (105)).

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Bảng câu hỏi điều tra vụ việc chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với thép dây/thép
cuộn (AC01.SG04)
Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT kèm Thông báo về việc điều tra về việc điều tra áp dụng biện
pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép dây/thép cuộn có mã HS: 7213.91.90; 7213.99.90; 7217.10.10; 7217.10.29;
7229.90.99; 9839.10.00; 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Căn cứ theo quy định tại Điều 75 của Luật Quản lý ngoại thương, bên liên quan trong vụ việc điều tra có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần
thiết theo yêu cầu của Cơ quan điều tra và Cơ quan điều tra có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Vì vậy nhằm phục vụ quá trình
điều tra vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan trong Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn
tránh biện pháp phòng vệ thương mại.
Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, tất cả các doanh nghiệp có liên quan cần phải trả lời bản câu hỏi một cách đầy đủ nhất có thể. Nội
dung trả lời phải được gửi về Cục Phòng vệ thương mại trước 17h00 ngày 28 tháng 9 năm 2018 theo địa chỉ đã nêu rõ trong bản câu hỏi điều tra.
Xem thông tin liên hệ và bảng câu hỏi tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại.
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Lẩn tránh thuế - Vấn đề cần sự lưu tâm của các biện pháp Phòng vệ thương mại
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, việc sử dụng công cụ phòng vệ thương mại (PVTM) để chống lại các hành vi cạnh tranh
không lành mạnh đã và đang trở thành xu thế chung của tất cả các quốc gia. Do vậy, các chế định về PVTM đã trở thành nội dung quan trọng trong
khuôn khổ pháp luật về thương mại quốc tế của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nói chung, cũng như trong hệ thống pháp luật của từng quốc gia
thành viên nói riêng. Trong đó, pháp luật PVTM luôn có vị trí quan trọng và được các nước áp dụng khá phổ biến để bảo vệ các ngành sản xuất trong
nước trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ hàng hóa nhập khẩu bán phá giá, được trợ cấp.

Kể từ khi các biện pháp PVTM được WTO thừa nhận và cho phép các quốc gia thành viên sử dụng, số lượng các vụ việc PVTM đã gia tăng nhanh
chóng trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi các biện pháp PVTM, các quốc gia đều nhận thấy có hiện tượng rõ ràng về
việc lẩn tránh các biện pháp này. Để đối phó với việc lẩn tránh này, hầu hết các quốc gia đều đã ban hành các quy định về điều tra lẩn tránh biện pháp
PVTM, trong đó có Việt Nam. Thậm chí, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, xu hướng bảo hộ bằng các biện pháp PVTM sẽ tiếp tục gia tăng, trong đó
hoạt động điều tra lẩn tránh biện pháp PVTM đang được hầu hết các quốc gia rất quan tâm và sẽ là xu thế trong thời gian tới đây.
Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã tiến hành điều tra và áp dụng biện pháp PVTM đối với 06 vụ việc tự vệ và 03 vụ việc chống bán phá giá. Sau khi
các biện pháp PVTM có hiệu lực, Cục PVTM cũng đã nhận được nhiều ý kiến về việc có dấu hiệu lẩn tránh biện pháp PVTM sau khi các biện pháp này
được áp dụng. Cục đã tích cực theo dõi về tình hình nhập khẩu trên thị trường sau khi các biện pháp PVTM có hiệu lực để có thể khởi xướng điều tra khi
có thấy có dấu hiệu rõ ràng.
Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Cục PVTM nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Công ty
Cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên.
Sau khi xem xét Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương
cũng đã ban hành Quyết định 2622/QĐ-BCT về việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm thép cuộn và thép dây nhập khẩu.
Có thể nói, hiện tượng lẩn tránh các biện pháp PVTM sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi Việt Nam đẩy mạnh việc điều tra và áp dụng các biện
pháp PVTM do tình trang dư thừa công suất tại Trung Quốc cũng như việc dịch chuyển sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia giữa các quốc gia. Đây là
vấn đề mà Việt Nam rất cần phải lưu tâm trong thời gian tới và có các biện pháp để ứng phó kịp thời.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

5

BẢN TIN PVTM Số 13

Tin Thế Giới

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành quyết định sơ bộ trong vụ việc
điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm dây chun cao su có nguồn
gốc từ Trung Quốc và Thái Lan

N

gày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ

Căn cứ theo quyết định này, DOC sẽ thông

Thương mại đã đưa ra quyết định sơ

báo để cơ quan Hải quan Hoa Kỳ thu tiền đặt

bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá sản

cọc khi nhập khẩu các sản phẩm trên từ những

phẩm dây chun cao su có nguồn gốc từ Trung

nước bị điều tra theo mức đã được xác định tại

Quốc và Thái Lan, các nhà nhập khẩu đã bán

kết luận sơ bộ.

phá giá sản phẩm này trên thị trường Hoa Kỳ ở
mức biên độ là 27,27% đối với các nhà nhập
khẩu từ Trung Quốc và từ 0,00% - 5,86% đối
với các nhà nhập khẩu từ Thái Lan.
Một số thông tin chung về vụ việc như
sau:
Nguyên đơn: Công ty Alliance Rubber
(AR).
Ngày khởi xướng điều tra: ngày 20 tháng

02 năm 2018.
Sản phẩm bị điều tra: Dây chun cao su có
mã HS: 4016.99.3510, 4016.99.6050.
Kết luận sơ bộ của DOC

Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến
hành cuộc điều tra nói trên và dự kiến sẽ ban
hành kết luận cuối cùng vào ngày 14 tháng 11
năm 2018 đối với cuộc điều tra các sản phẩm
dây cao su nhập khẩu từ Trung Quốc, vào ngày
21 tháng 01 năm 2019 đối với cuộc điều tra các
sản phẩm dây cao su nhập khẩu từ Thái Lan.
Theo quy định, nếu DOC ban hành kết
luận cuối cùng khẳng định tồn tại hành vi bán
phá giá của hàng hóa nhập khẩu và Ủy ban
thương mại Hoa Kỳ (ITC) cũng ban hành kết
luận cuối cùng xác định hành vi bán phá giá đó
từ các quốc gia bị điều tra gây thiệt hại đáng kể
hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành
sản xuất nội địa thì DOC sẽ ban hành quyết

Trong thông báo, DOC kết luận biên độ

định áp thuế chống bán phá giá. Ngược lại, nếu

phá giá đối với các quốc gia lần lượt như sau:

một trong hai cơ quan nói trên ra kết luận

Trung Quốc mức biên độ phá giá 26,65%, Thái

không có phá giá hoặc không tồn tại thiệt hại

Lan mức biên độ phá giá từ 0,00% đến 5,86%.
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thì DOC sẽ ban hành biện pháp chống bán phá giá. ITC dự kiến sẽ ban hành kết luận cuối cùng về thiệt hại trong tháng 12/2018 đối với vụ việc của
Trung Quốc, và tháng 3/2019 đối với vụ việc của Thái Lan.
Chi tiết về bản kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ có thể xem tại đây.
Nguồn: DOC

TỔNG THỐNG TRUMP KÝ TUYÊN BỐ NỚI LỎNG HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU THÉP VÀ NHÔM TỪ
MỘT SỐ NƯỚC
Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Tổng thống Donald J.Trump đã ký quyết
Ngày 8 tháng 3, Tổng thống Trump đã áp mức thuế đối với thép và
định cho phép Bộ Thương mại cho phép giảm hạn ngạch theo mục 232 đối nhôm nhập khẩu vào nước này tương ứng: 25% và 10% để nhằm mục đích
với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Hàn Quốc, Argentina, và Brazil, sản hạn chế nhập khẩu để bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Mức thuế này
phẩm nhôm từ Argentina.
có hiệu lực đối với hầu hết các nước. Sau các cuộc đàm phán, hạn ngạch
được áp dụng đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Argentina, Brazil và
Các sản phẩm nhập khẩu có thể xin miễn trừ trong trường hợp các nhà
Hàn Quốc, sản phẩm nhôm nhập khẩu từ Argentina thay cho các mức thuế
sản xuất trong nước của Hoa Kỳ không đáp ứng đủ cả về số lượng lẫn chất
lượng nhu cầu thị trường Hoa Kỳ. Trong những trường hợp như vậy, các
sản phẩm nhập khẩu có thể được miễn trừ hạn ngạch, và sẽ không bị nợ
thuế.
Trong một số ít trường hợp, hạng mục thép đang sử dụng trong các dự
án xây dựng ở Hoa Kỳ đã được ký hợp đồng mua trước khi có quyết định
áp đặt hạn ngạch và hiện không thể nhập khẩu vào Hoa Kỳ vì lý do đã hết
hạn ngạch. Trong trường hợp này, việc miễn hạn ngạch có thể được cấp,
nhưng khi đó sản phẩm nhập khẩu phải đóng mức thuế là 25%.
Lịch sử:
Tháng 1 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã trình hai báo cáo lên
Tổng thống về tác động của việc nhập khẩu thép và nhôm đối với an ninh
quốc gia của Hoa Kỳ. Hai báo cáo cho thấy việc nhập khẩu thép và nhôm
với chất lượng và số lượng như vậy có mối đe dọa làm suy yếu an ninh
quốc gia, điều này được định nghĩa trong Mục 232 của Đạo luật mở rộng
thương mại năm 1962.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi các nhà
sản xuất sản phẩm nhôm lá trong nước họp tại Bắc
Kinh liên quan đến cuộc điều tra chống bán phá
giá do Mexico khởi xướng
Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Bộ Thương mại Trung Quốc đã
kêu gọi các nhà sản xuất sản phẩm nhôm lá trong nước họp tại
Bắc Kinh để bàn về cuộc điều tra chống bán phá giá do Mexico
khởi xướng.
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Mexico tuyên bố đang có một
cuộc điều tra đối với các sản phẩm như nhôm lá nhập khẩu có
nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó một ngày, ngày 29 tháng 8,
tổng thống Trump tuyên bố ông đã đạt được thỏa thuận với
Mexico về Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ sửa đổi.Đây là
một động thái có tác động mạnh tới sản phẩm nhôm xuất khẩu
từ Trung Quốc. Mexico là một thị trường lớn đối với sản phẩm
nhôm lá của Trung Quốc.
Đầu năm nay, Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và
chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm lá của Trung Quốc, tiếp
sau đó đã có những hàng rào thương mại được tạo nên giữa
Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tháng 5 năm nay, công ty Almexa Aluminio của Mexico đã
có đơn khiếu nại cáo buộc sản phẩm nhập khẩu nhôm lá (có độ
dày bằng hoặc nhỏ hơn 0,08 mm) có nguồn gốc từ Trung Quốc
đã làm thiệt hại đối với ngành công nghiệp trong nước.
Theo một nhận định, sản phẩm nhập khẩu nhôm lá có
nguồn gốc từ Trung Quốc trong vụ việc lần này có thể bị áp
thuế chống bán phá giá ít nhất là 30% sau khi có kết luận của
cuộc điều tra.
Nguồn: Reuters
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Nếu Hoa Kỳ áp thuế lên ô tô nhập khẩu từ
EU, EU sẽ có hành động đáp trả

Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ra quyết định rà soát
(hoàng hôn) đối với sản phẩm vòng bi côn (Tapered Roller Bearings)

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Reuters đưa tin,

nhập khẩu từ Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban châu Âu phát biểu ông hy vọng
một thỏa thuận giữa Châu Âu và Hoa Kỳ vào hồi
tháng 7 nhằm hạn chế việc áp thuế lên ô tô nhập
khẩu từ Châu Âu, thỏa thuận này có thể làm xoa
dịu những căng thẳng thương mại từ hai phía,
nhưng nếu Hoa Kỳ không giữ lời theo thỏa
thuận, Châu Âu cũng sẽ sẵn sàng có những
hành động đáp trả với những sản phẩm nhập

Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã ban hành kết
luận trong kỳ rà soát hoàng hôn đối với vấn đề thiệt hại

đáng kể của ngành sản xuất trong nước vụ việc áp thuế
chống bán phá giá sản phẩm vòng bi côn nhập khẩu từ
Trung Quốc. Việc rà soát hoàng hôn được thực hiện căn
cứ theo các quy định của WTO và pháp luật phòng vệ
thương mại của Hoa Kỳ.

khẩu vào Châu Âu có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.
Trước đó hôm 30 tháng 8, theo báo Bloomberg đưa tin, tổng thống Trump đã từ chối đề
nghị của EU về việc bỏ thuế quan đối với xe hơi
nhập khẩu và cho biết các chính sách thương

Theo đó, USITC cho rằng việc dỡ bỏ lệnh áp thuế

chống bán phá giá đối với sản phẩm vòng bi côn nhập
khẩu từ Trung Quốc sẽ dẫn tới việc tiếp tục/ tái diễn thiệt
hại đáng kể trong một thời gian nhất định đối với ngành
sản xuất trong nước.

mại của EU có thể sẽ không đạt được giống như
các chính sách thương mại của Trung Quốc.

Căn cứ vào kết luận này, lệnh áp thuế chống bán phá giá trước đây vẫn sẽ được duy trì đối
với sản phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm vòng bi côn từ Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu đáp lại rằng EU sẽ

Theo pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ, chỉ khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) xác

không để bất cứ ai quyết định chính sách

định tồn tại việc bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu và USITC kết luận tồn tại thiệt hại đáng kể

thương mại của họ. Nếu Hoa Kỳ vi phạm những

đối với ngành sản xuất trong nước từ hàng nhập khẩu bán phá giá, lệnh áp thuế mới được ban

thỏa thuận và áp thuế nhập khẩu đối với sản

hành.

phẩm ô tô thì EU cũng sẽ có những động thái
đáp trả.

Nguồn: Reuters

Bản báo cáo đầy đủ sẽ được đăng trên USITC vào ngày 15 tháng 10 năm 2018.
Thông tin chi tiết về kết luận tải tại đây.
Nguồn: USITC
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Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ tiến hành cuộc điều tra mục 337
đối với các sản phẩm có công nghệ mạng Mesh không dây (certain
wireless mesh networking products) và các sản phẩm tương tự
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã bỏ phiếu tiến hành cuộc
điều tra về sản phẩm công nghệ mạng Mesh không dây và các sản phẩm tương
tự. Các sản phẩm ban hành trong cuộc điều tra này gồm các cổng ra vào của
mạng Mesh không dây, các thẻ đầu vào/ đầu ra, các thiết bị điều khiển, các máy
thu/ phát không dây, bộ quản lý mạng, các nút mạng, bảng mạch, mạch, và các
thiết bị thu phát kết nối không dây với nhau.
Cuộc điều tra căn cứ trên đơn kiện được đệ trình của Công ty TNHH Sipco,
ở Virginia vào ngày 03 tháng 8 năm 2018. Trong đơn khiếu nại đã cáo buộc việc
vi phạm mục 337 Luật Thuế quan 1930 trong việc nhập khẩu sản phẩm này vào
Hoa Kỳ và đã bán các sản phẩm này (và các sản phẩm tương tự), hành động
này đã vi phạm bản quyền sáng chế của Sipco. Nguyên đơn yêu cầu USITC ban
hành lệnh cấm và ngừng các đơn đặt hàng.
USITC đã xác định các bị đơn của cuộc điều tra này gồm:
Công ty Emerson Electric Co, ở thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa
Kỳ;
Công ty TNHH Emerson Process Management LLLP ở Bloomington, MN;
Công ty Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited
(Singapore);
Công ty Emerson Process Management Manufacturing (M) Sdn. Bhd. ở
Negeri Sembilan (Malaysia);
Công ty Fisher-Rosemount Systems, ở Round Rock, TX;
Công ty TNHH Rosemount, ở Norwood, MA;
Công ty Linear Technology LLC, ở Milpitas, CA
Công ty Dust Networks, ở thành phố Union, CA;
Công ty Tadiran Batteries ở Lake Success, NY; và

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Công ty THNN Tadiran Batteries, ở Kiryat Ekron, Israel.
Trước khi tiến hành cuộc điều tra này (337-TA-1131), USITC vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định xác đáng nào về vụ kiện này. Thẩm phán trưởng của
USITC sẽ chỉ định vụ kiện cho một trong những Thẩm phán hành chính của USITC là người sẽ sắp xếp và tổ chức phiên điều trần. Thẩm phán hành chính
sẽ đưa ra quyết định ban đầu để liệu xem có xảy ra việc vi phạm mục 337 hay không, và phán quyết này sẽ được Ủy ban xem xét.
USITC sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng của cuộc điều tra trong thời gian thực thi sớm nhất. Trong vòng 45 ngày sau khi ban hành cuộc điều tra, USITC
sẽ đặt ra mục tiêu về thời gian kết thúc cuộc điều tra. Mức thuế áp dụng của USITC trong vụ kiện mục 337 có hiệu lực khi ban hành và trở thành quyết
định cuối cùng sau 60 ngày trừ khi có sự không tán thành của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ trong thời hạn 60 ngày đó.
Nguồn: USITC

Ấn Độ khởi xướng vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm cao su Fluoroelastomers (FKM) nhập khẩu có
nguồn gốc từ Trung quốc.
Tổng vụ Phòng vệ thương mại (DGTR) – thuộc Bộ Thương mại và
Công nghiệp Ấn Độ đã thông báo khởi xướng vụ việc điều tra chống trợ
cấp đối với sản phẩm cao su Fluoroelastomers nhập khẩu từ Trung Quốc.
Một số thông tin về vụ việc:
Sản phẩm bị điều tra: Cao su Fluoroelastomers là một dạng cao su
tổng hợp, các sản phẩm đang bị điều tra có đầu mã HS 3904, 390469 và
39046990.
Nguyên đơn: Công ty Gujarat Fluorochemicals Ltd.
Thời kỳ điều tra: (i) về trợ cấp: tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 (12
tháng), (ii) về thiệt hại: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và thời kỳ điều
tra trợ cấp.
Cáo buộc của nguyên đơn:
Nguyên đơn thấy rằng các nhà xuất khẩu/ nhà sản xuất sản phẩm cao
su Fluoroelastomers từ Trung Quốc đã nhận các khoản trợ cấp không
công bằng từ nhiều cấp của Chính phủ Trung Quốc.
Các bên liên quan (bao gồm các nhà xuất khẩu, Chính phủ Trung
Quốc, các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng ở Ấn Độ biết về sản phẩm,
các thông tin liên quan đến ngành công nghiệp trong nước có thể được
nộp theo mẫu quy định. Bất kỳ bên nào khác quan tâm và muốn tham gia
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

vào cuộc điều tra có thể viết thư gửi về địa chỉ:
The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi – 110011

Tất cả thông tin bằng văn bản cần phải gửi tới DGTR trong vòng 40
ngày kể từ ngày ra thông báo khởi xướng điều tra. Trong trường hợp
không nhận được thông tin trong thời hạn quy định nêu trên hoặc các
thông tin không hoàn chỉnh hay không được nộp theo đúng quy định,
DGTR sẽ sử dụng các dữ liệu có sẵn trong hồ sơ (thường là bất lợi) để
tính toán mức thuế chống trợ cấp.
Xem thông báo khởi xướng của DGTR tại đây.

Nguồn: DGTR
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Ấn Độ khởi xướng vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với
sản phẩm nhập khẩu thuốc diệt cỏ Atrazine Technical có
nguồn gốc từ Trung Quốc
Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Tổng vụ Phòng vệ thương mại (DGTR) –
thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã thông báo khởi xướng vụ
việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm thuốc diệt cỏ Atrazine Technical
có nguồn gốc (hoặc xuất khẩu) từ Trung Quốc.
Một số thông tin vụ việc:
Sản phẩm bị điều tra: Tên khoa học của Atrazine là 6-chloro-N-ethylN '(1-metyletyl) -triazine-2,4-diamin, Atrazine dạng tinh khiết có dạng bột màu
trắng không mùi, dùng để diệt các loại cỏ dại. Các sản phẩm bị điều tra có
đầu mã HS 38089199, 38089390 and 38089990.
Nguyên đơn: Công ty THNN Meghmani Industries.
Thời kỳ điều tra: (i) tháng 1/2017 đến tháng 2/2017 (12 tháng), (ii) về thiệt
hại: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và thời kỳ điều tra.
Cáo buộc của nguyên đơn:
Nguyên đơn thấy rằng các nhà xuất khẩu/ nhà sản xuất sản phẩm nhập
khẩu thuốc diệt cỏ Atrazine Technical từ Trung Quốc đã nhận các khoản trợ
cấp không công bằng từ nhiều cấp của Chính phủ Trung Quốc.
Các bên liên quan (bao gồm các nhà xuất khẩu, Chính phủ Trung Quốc,
các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng ở Ấn Độ biết về sản phẩm, các thông
tin liên quan đến ngành công nghiệp trong nước có thể được nộp theo mẫu
quy định. Bất kỳ bên nào khác quan tâm và muốn tham gia vào cuộc điều tra
có thể viết thư gửi về địa chỉ:
The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi – 110011
Tất cả thông tin bằng văn bản cần phải gửi tới DGTR trong vòng 40 ngày kể từ ngày ra thông báo khởi xướng điều tra. Trong trường hợp không nhận
được thông tin trong thời hạn quy định nêu trên hoặc các thông tin không hoàn chỉnh hay không được nộp theo đúng quy định, DGTR sẽ sử dụng các dữ
liệu có sẵn trong hồ sơ (thường là bất lợi) để tính toán mức thuế chống trợ cấp.
Xem thông báo khởi xướng của DGTR tại đây.
Nguồn: DGTR

Argentina áp thuế xuất khẩu tạm thời lên sản phẩm thép
Chính phủ Argentina đã áp đặt thuế đối với tất cả các mặt hàng xuất khẩu, bao gồm các sản phẩm
thép, để tránh trường hợp một lượng lớn hàng hóa sẽ được xuất khẩu sau sự mất giá tiền tệ của nước này
trong tuần qua, Tổng thống Mauricio Macri cho biết
Có các mức thuế khác nhau giữa các sản phẩm thô với các sản phẩm thành phẩm. Với các sản phẩm
thô, cứ 1$ xuất khẩu, mức thuế sẽ là 4 đồng Pesos, trong khi đó đối với các sản phẩm thành phẩm, cứ 1$
xuất khẩu thì mức thuế sẽ là 3 đồng Pesos.
Đây quả thực là một mức thuế nặng, đi ngược lại với những mục tiêu chính phủ đang hướng đến là
thúc đẩy xuất khẩu để khuyến khích nhiều công việc hơn. Nhưng chính phủ buộc phải làm điều này vì đây là
trường hợp cần thiết tại thời điểm này.
Argentina phải chịu hạn ngạch xuất khẩu thép và nhôm sang Hoa Kỳ theo Mục 232. Khi đó, Argentina
có thể xuất khẩu 180.000 tấn thép/năm và 180.000 tấn nhôm/năm sang Hoa Kỳ mà không phải đối mặt với
các mức thuế quan.
Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Argentina đã xuất khẩu 86.054 tấn các sản phẩm thép sang Hoa Kỳ,
giảm 11,9% so với 97.747 tấn trong cùng kỳ năm 2017. Từ tháng 1 đến tháng 12/2017, Argentina đã xuất
khẩu 211.465 tấn các sản phẩm thép sang Hoa Kỳ - đây mức cao nhất từ năm 2013.
Argentina đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thép thành phẩm cho thị trường Nam Mỹ (con số
cụ thể không được đề cập đến).
Nguồn: Metal miner
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Hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc đang tấn
công ngành thép không gỉ của Ấn Độ thông qua
Hiệp định FTA
Tình trạng sản xuất ồ ạt thép ở Trung Quốc và các nước khác như
Nhật Bản, Hàn Quốc đang hướng xuất khẩu thép sang Ấn Độ. Điều
này là một thách thức đối với các nhà sản xuất thép nội địa Ấn Độ.
Lượng thép nhập khẩu chiếm gần 20% thị trường nội địa của Ấn
Độ.
Lượng thép không gỉ nhập khẩu gia tăng vào Ấn Độ từ Trung
Quốc và các nước đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) đang gây
khó khăn cho các nhà sản xuất thép không gỉ trong nước, thực trạng

này khiến Ấn Độ phải tìm các biện pháp lâu dài hơn để ngăn chặn bớt
dòng chảy thương mại ồ ạt như hiện nay.
Chính phủ đã thực hiện một số biện pháp như áp đặt thuế chống
bán phá giá, thuế chống trợ cấp, kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu
và các biện pháp ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu quá nhiều như hiện
nay.
Thép là mặt hàng đang được Ấn Độ đề xuất bị loại bỏ ra khỏi hiệp
định FTA. Đồng thời các nhà sản xuất thép trong nước đang kiến nghị
chính phủ Ấn Độ xem xét lại hiệp định thương mại tự do (FTA) ký với
hai nước là Hàn Quốc và Nhật Bản, ngoài ra họ cũng kiến nghị chính
phủ đẩy nhanh thời gian áp thuế trong các vụ việc chống bán phá giá,
hiện nay phải mất hai năm kể từ khi nộp đơn áp dụng hình thức áp

thuế.
Nguồn: Metal miner
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Tin WTO

Trung Quốc đã gửi yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp tại WTO với
Liên minh kinh tế Á-Âu
khởi xướng điều tra tự vệ Hoa Kỳ về thuế nhập khẩu bổ sung áp đặt bởi Hoa kỳ đối với 16 tỷ $ hàng
đối với các sản phẩm thép nhập khẩu Trung Quốc
Trung Quốc đã gửi yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp tại WTO với Hoa Kỳ về thuế nhập khẩu bổ
cán phẳng
sung áp đặt bởi Hoa kỳ đối với 16 tỷ $ hàng nhập khẩu Trung Quốc có hiệu lực ngày 23 tháng 8 năm 2018.
Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Cộng hoà
Kyrgyzstan đã thông báo cho Ủy ban thuộc
tổ chức thương mại thế giới (WTO) rằng
ngày 07 tháng 8 năm 2018, cơ quan có
thẩm quyền của Liên minh kinh tế Á-Âu đã
khởi xướng một cuộc điều tra tự vệ về một
số sản phẩm thép cán phẳng.

Trong đơn yêu cầu tham vấn của Trung Quốc, các biện pháp của Hoa Kỳ tuân theo Mục 301 của Đạo
luật Thương mại năm 1974 là không phù hợp với một số điều khoản của Hiệp định chung về Thuế quan và
Thương mại của WTO (GATT) 1994.

Nguồn: WTO.

WTO là tổ chức đã bị chỉ trích rất nhiều lần từ phía tổng thống Donald Trump. Vào hồi tháng 3, tổng
thống Trump đã phát biểu rằng WTO đã "rất bất công" đối với Hoa Kỳ.

Đơn yêu cầu tham vấn được gửi lên các thành viên WTO vào ngày 27 tháng 8 năm 2018
Để đáp trả các hành động áp thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng đã áp lại thuế đối với 50 tỷ $
hàng hóa nhập khẩu của Hoa Kỳ vào Trung Quốc.

Ngay sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News tuần trước đó, tổng thống Trump đã đe
dọa sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi tổ chức thương mại WTO.
Nguồn: Metal miner
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